UNIVERZITA KARLOVA

PORADENSKÉ CENTRUM HYBERNSKÁ
Studenti, kteří nastupují na vysokou školu nebo na ní chodí, se mohou potýkat se spoustou problémů, které se často
týkají školy, ale i samotného duševního rozvoje. Přesně pro takové účely se rozhodla FF vytvořit poradenské centrum
pro jejich studenty. Jedná se o projekt, který se snaží zadarmo pomoci studentům FF UK ve zvládnutí jejich studia a
ve všech oblastech, se kterými se na ně obrátí.
Projekt už pomohl řadě studentů a bylo by dobré, kdyby se dostal více do povědomí.
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Postup práce

Cílem bylo zjistit, jak centrum operuje ve své
propagaci. Jaké nástroje k tomu používá a
následně vyhodnotit, jestli má tento styl
propagace smysl. Dále udělat analýzu webové
stránky a následně vytvořit novou na základě
doporučení od respondentů.

WEB stránky
Hned v úvodu jsou nevhodně
zvolené aktuality, které nejsou pro
centrum nejdůležitější. Další
nedostatky jsou v nevhodně zvolené
barvě, která působí agrasivně.
Stránky postrádají zpětnou vazbu od
studentů a kontaktní formulář.

VS

Barvu jsme nahradili více
uklidnující zelenou. Doplnili jsem
také zpětnou vazbu od studentů a
aktuality o centru jsme dali až na
konec. Jasněji se zde rozlišili funkce
centra, které nabízí.

Výsledky dotazníku
Co myslíte, že by nejvíce
pomohlo k zlepšení webu ?

Hodnocení home
page

PŘEHLEDNOST

SROZUMITELNOST NAVIGACE

Vetšina respondentů ví o existenci centra

Rady od respondentů

AKTUÁLNÍ INFORMACE

DŮVĚRA

- více konktrétních problémů
- lepší propagace na soc. sítích
- jiné pozadí
- hodnocení od studentů využívající
centrum

Doporučení pro poradenské centrum
Propagace centra v tištené podobě funguje, ale není nějak výrazná. Centrum by se mělo zaměřit hlavně na propagaci na svých soc. sítích, kde by
mělo sdílet příspěvky související s centrem, či se přidat do studentských skupin, kde nabízet služby.
Web stránky jsme vytvořili dle přesvědčení, že takto budou pro studenty přínosnější. Bylo by ale dobré do nich ještě vložit kontaktní formulář či
e-mail a přizpůsobit je pro mobilní telefon.

